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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 
10:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-
207 Livingstone Rd, Marrickville, η δε σο-
ρός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Σωτήριος, οι κό-
ρες Κωνσταντίνα και Όλγα, η µητέρα Όλγα, τα 
αδέλφια Αλεξάνδρα και Νικόλαος, Θεόδωρος 
και Gail, τα κουνιάδια στην Ελλάδα, θείοι, θεί-
ες, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Children’s Cancer και IVF Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ

ετών 60
από Βεγορά, Αµύνταιο

που απεβίωσε στις 2 Ιανουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, κόρης, αδελφής, κουνιάδας, 

ανιψιάς, θείας και εξαδέλφης

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 10 Ιανουαρί-
ου 2016 και ώρα 3 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 11 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Ευφροσύνη (Έφη), 
τα αδέλφια Καλλιόπη στην Αυστραλία, Κων-
σταντίνα, Θεοτόκης και Όλγα στην Ελλάδα, η 
κουνιάδα Χριστίνα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 
κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Haldon Function Centre, 276 
Haldon Street, Lakemba.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΙΧΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 75

από Τζίβα Τριπόλεως, Νοµού Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

συζύγου, αδελφού, κουνιάδου, 
θείου και κουµπάρου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00 
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East 
Terrace, Bankstown, η δε σορός του θα εντα-
φιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Καλλιόπη, τα τέκνα 
Μαργαρίτα και Ευστράτιος, Ανδρέας και Μαί-
ρη, τα εγγόνια Χρήστος, Λύδια, Παναγιώτης, 
Στυλιανός, ο αδελφός Θεόδωρος, τα κουνιάδα 
Ελένη και Γεώργιος, Γεώργιος και ∆ήµητρα, 
Παναγιώτης και Αναστασία, Σταυρούλα και 
Κωνσταντίνος, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης 
του στο Prostate Cancer.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 84
από Αθήνα

που απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου και θείου

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955




